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Semmi kétség, Jeff Goldblum a legjobb jazzzongorista 
a ma élő hollywoodi színészek közül. Hogy ez mire elegendő, 
és mennyiben befolyásolja az élményt, amelyet az évek óta 
működő zenekarával 2018ban megjelentetett debütáló, 
The Capitol Studios Sessions című albumon hallunk, más 
kérdés. Nyerő elgondolás volt, hogy a felvétel alkalmával 
egy kisebb közönség is helyet foglalt a stúdióban, így ez 
alkalommal éppúgy számíthatott arra Goldblum, hogy 
személyiségének varázsa lehengerli az egybegyűlteket, 
amint koncertjein, ahol megfigyelhetjük, hogy több időt tölt 
a nézők, mint a billentyűk felé fordulva. A siker további 
zálogai a jó érzékkel megválogatott repertoár, amely 
népszerű instrumentális és vokális darabokat is felvonultat, 
a vendégművészek színes kavalkádja, köztük a Postmoder 
Jukebox mellett nemzetközi hírnévre szert tett Haley 
Reinhart, a rockabilly díva Imelda May, a humorista Sarah 
Silverman és a trombitás Till Brönner szerepeltetése, illetve 
nem utolsósorban a valóban profi zenészekből álló Mildred 
Snitzer Orchestra közreműködése. A kidolgozott, stílusos 
szólók többségét és a megbízható zenei alapszövetet nekik 
köszönhetjük. 
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Jeff Goldblum & the Mildred 
Snitzer Orchestra:
The Capitol Studios Sessions

Decca – Universal
6792593

Vincent Peirani:
Living Being II – Night Walker

ACT – Hangvető
ACT 98582

A tangóharmonika nem kimondott jazzhangszer; leginkább 
ott jut szerephez, ahol szerves része a napi zenei gyakorlat
nak. A klasszikus zenében és a jazzben egyaránt képzett 
Vincent Peirani nem tagadhatja le francia hátterét, jóllehet 
ezen a lemezen csak jelzésszerűen idéz párizsi hangulatokat.
Az eklektikus érdeklődésű muzsikus kamara rockzenekarnak 
nevezi együttesét, és valóban, a Night Walker tizenkét 
szerzeményében a rock és a jazz a meghatározó zsáner. 
Így kerülhetett egy asztalra Cher, Henry Purcell és a Led 
Zeppelin. A lemezt nyitó, nosztalgikus Bang Bang drámai 
hangvételű instrumentális letétté lényegül át a feldolgozás
ban; Purcell operájának áriája nagy ívű jazzszaxofonszólóban
csúcsosodik ki, a hard rock úttörő csapatának klasszikus 
Kashmir és Stairway to Heaven című számai pedig az eléjük 
komponált nyitánnyal szvitté formálva állnak a lemez 
tengelyében. Peirani nem hagyományos módon kezeli 
a tangóharmonikát: kevés szólóra vállalkozik, inkább 
a harmóniai hátteret gazdagítja ritmikus akkordjátékával. 
Az elektronikus hangzásokkal is élő zenét Emile Parisien 
szenvedélyes szopránszaxofonjátéka emeli magasabb 
dimenziókba.
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Bobby Previte jazzdobos 2015ben Greenfielddíjat kapott 
egy új mű létrehozására. Ez lett a 2018as Rhapsody album, 
melyen John Medeski, Nels Cline és Zeena Parkins mellett 
feltűnt egy kevésbé ismert salzburgi születésű altszaxofonos 
is, Fabian Rucker. Az 1985ben született muzsikus ezzel 
máris beírta magát a jazztörténetbe: John Zorn és Elliott 
Sharp egykori munkatársával zenélni történelmi esemény. 
Rucker azonban nem Previte oldalán ismerkedett a műfajjal. 
2009ben Philipp Nyrkin billentyűssel és Andi Lettner 
dobossal megalapította a Namby Pamby Boy elnevezésű 
zenekart. Mindkét muzsikustársa hallható a tavaly felvett 
budapesti CDn is. 
Rucker mai kvintettjében Chris Neuschmid gitáros a másik 
szólista. A gitárszaxofonritmusszekció felállás minden
napos gyakorlat a mai jazztérképen, s Ruckerék csupa 
hagyományos megoldást választanak témáik tolmácso
lásához. Van hosszabb kontempláció (Chant) és vérbő free 
ensemblejáték (23:50), a szólóhangszerek ellenpontjaira 
épülő grooveos improvizáció (Mantra) és blues (Mo). 
A négy pont nem a témák különlegességének, inkább 
az elegáns kivitelezésnek és a virtuóz szaxofonosnak szól. 
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A német és francia zenészekből álló kvartett minden tagja 
figyelemre méltó múlttal rendelkezik az európai avantgárd 
jazz/posztjazz szcénában. Ronny Graupe és Christian 
Lillinger (gitár és dob) például játszott már együtt  
a Hyperactive Kid trióban. A tekintélyromboló hegedűs 
Théo Ceccaldi újszerű játékáért két éve jelentős francia 
zenei díjat vehetett át, és Roberto Negro zongoristával 
duóban már Budapesten is koncertezett. Csellista testvérét, 
Valentint többek között az In Love With trióban lehetett 
hallani. A formabontó CDn bricolagejellegű új improvizatív 
zene hallható. Minden kompozíció egyegy külön totalitás, 
egymással nehezen összevethetők, sőt egy számon, 
különösen a hosszú Il se trouve que les oreilles n’ont pas de 
paupièresen belül is széttartó minőségek kerülnek egymás 
mellé. Minimalizmus és izgatott free jazz váltakozik rockos 
és kortárszenei effektekkel, dallamtöredékek indusztriális 
zajhatásokkal.
A BMC kiadáspolitikáját dicséri, hogy a lengyel Not Twohoz 
hasonlóan a hazai jazz és kortárszene propagálása mellett 
bátran vállalja a legfrissebb nemzetközi zenei stílusok 
és előadóik megjelentetését is.
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